
Звіт з проведення 
Тижня кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи 

 
З 23 по 27 листопада 2015 року проходив Тиждень кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи Інституту людини. Протягом тижня відбувались різноманітні заходи, в 

яких брали участь студенти, аспіранти, викладачі кафедри та запрошені гості.  

Тиждень кафедри розпочався з виставки соціальної реклами “Сьогодення: вихід 

є!”, яку підготували студенти під керівництвом викладача кафедри І. М. Фірсової. Студенти 

мали можливість створити власну рекламу, використовуючи набуті знання з дисципліни 

"Рекламно-інформаційні технології у соціально-педагогічній діяльності",  привернути 

увагу глядачів до суспільно значущих проблем сьогодення. 

 

 
Серію заходів відкривала інтерактивна лекція, організована Журавель Т.В та 

Клішевич Н.А., «Попередження ВІЛ-інфекції, або як себе захистити», яку провела 
запрошена експертка, Лучинська Ольга Віталіївна, лікар-психолог, тренерка  
МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні»; національна тренерка ЮНІСЕФ з питань 

профілактики ВІЛ та ризикованої поведінки серед підлітків. 
 

  



Наступний захід «Профорієнтаційний квест» для студентів першого курсу 
Університетського коледжу спеціальності «Соціальна педагогіка» (СПмс-1-15-4.0д) 
організували та провели доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи   
Спіріна Т. П. та кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри соціальної 
педагогіки та соціальної роботи Тимошенко Н. Є. разом зі студентами 3 курсу спеціальності 
«Соціальна робота»  Кудрявченко Машею та Гнатюк Русланою.  

 

 

 
 
   Студентам Університетського коледжу розповіли наскільки цікавою, потрібною і в 

той же час відповідальною є майбутня професія. Був показаний відеофільм, створений 
студентами Інституту людини, який розширив розуміння та бачення майбутньої професії. Всі 
присутні  грали в настільну гру «Крок за кроком», яка розширила знання про функції, 
напрямки діяльності соціального педагога, особистісні та професійні якості, якими має 
володіти фахівець. На узагальнення отриманих знань студентам 1 курсу була 
запропонована інтерактивна гра. По закінченню студенти отримали інформаційні буклети 
про навчання в Інституті людини загалом, і зокрема, про кафедру соціальної педагогіки та 
соціальної роботи.  

Наступного дня відбувся круглий стіл на тему: «Наркозалежність: хронічне 

захворювання чи вибір людини?» (організатори: доценти кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Денисюк О.М, Журавель Т.В.).  

 

Разом зі студентами, викладачами та практиками обговорювались питання сутності 

вживання наркотиків, етапів формування залежності, факторів вживання наркотиків, видів, 



завдань та особливостей профілактики вживання ПАР серед підлітків та молоді. Студентки 

першого курсу спеціальності «Соціальна робота», Воскобійник Анна та Хвищук Катерина, 
підготували презентацію щодо особливостей формування залежності від ПАР та статистики 

щодо вживання наркотиків підлітками в Україні. Строєва Наталія, координатор проектів 

ВГЦ «Волонтер», національна тренерка ЮНІСЕФ з питань профілактики ВІЛ та 

ризикованої поведінки серед підлітків, презентувала особливості профілактики в межах 

моделі зменшення шкоди. Про особливості впровадження профілактичних програм серед 

студентської та учнівської молоді доповідала Рогозна Юлія, студентка 4-го курсу 

спеціальності «Соціальна робота», соціальний працівник ВГЦ «Волонтер». Також було 

представлено досвід роботи ГО «Крок за кроком» зі споживачами ін’єкційних наркотиків в 

контексті зменшення шкоди (Сахновська Олена – старший соціальний працівник ГО «Крок 

за кроком», студентка 4-го курсу спеціальності «Соціальна педагогіка» заочної форми 

навчання); досвід студентської практики 5-го курсу спеціальності «Соціальна робота» на базі 

БФ «Конвіктус-Україна» (Дуля Аліна, Зубченко Світлана). Участь у заході також взяла 

завідуюча кафедрою соціальної педагогіки та соціальної роботи, професор Веретенко Т.Г. 

та старший викладач кафедри Снітко М.В.  

Учасники круглого столу дійшли висновку про важливість професійного підходу до 

вирішення даної проблеми, необхідність набуття як теоретичних знань так і практичних 

навичок роботи з різними категоріями клієнтів. 

24.11.15 року відбувалися відбіркові тури XXIV Київського міського фестивалю 

творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Повір у себе», в яких 

брали участь викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Сапіга С. В. та 

студенти спеціальності “Соціальна педагогіка” (в якості членів комісії та супроводжуючих 

учасників фестивалю). Попередньо (21.11.15 р.) був проведений семінар для студентів з 

методики організації та проведення фестивалей творчості для дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями, після якого студенти отримали відповідні сертифікати. 

Насиченою та різноманітною на події виявилась середа 25 листопада 2015 року: 
інтерактивні лекції, круглий стіл, ворк-шоп, майстер-клас! 

Студенти 2 та 3 курсу спеціальностей “Соціальна педагогіка” та “Соціальна робота” 

мали можливість поспілкуватися із Павловою Дариною Михайлівною – кандидатом 

соціологічних наук, завідувачем сектором моніторингу та оцінки соціальних проектів  

Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка. Організатори 

заходу – завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, кандидат 

педагогічних наук, професор Т. Г. Веретенко; кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи О. М. Денисюк.   

Павлова Д. М. розкрила роль соціологічних досліджень у формуванні соціальної 

політики, познайомила присутніх з основними напрямами діяльності Українського інституту 

соціальних досліджень імені Олександра Яременка: здійснення фундаментальних та 

пошукових наукових соціологічних та соціальних досліджень з актуальних питань сучасного 

українського суспільства (інтереси, настрої, ціннісні орієнтації, потреби та рівень життя 

населення; соціальна політика; проблеми та погляди сучасної української молоді (у тому 

числі здоров’я та поведінка учнівської молоді); поведінкові дослідження серед уразливих 

груп населення та ін.). Презентувала результати останніх досліджень («Здоров’я та 

поведінкові орієнтації учнівської молоді» HBSC, 2013-2014; Он-лайн опитування дітей та 

підлітків тощо).  



 

Круглий стіл для педагогічного колективу ДНЗ № 784 Деснянського району м. Києва на 
тему “Соціально-педагогічна підтримка батьків в умовах дошкільного навчального 

закладу” 25 листопада 2015 року провела кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи Денисюк Олена Миколаївна.  

 

Під час круглого столу обговорювалися питання ролі батьків та дошкільного 

навчального закладу у формуванні особистості дитини, змісту та найбільш ефективних 

форм здійснення соціально-педагогічної підтримки батьків, труднощі, з якими стикаються 

батьки під час адаптації дітей до дошкільного закладу. Учасники круглого столу наголосили 

на необхідності взаємодії науковців та практиків з питань здійснення соціально-педагогічної 

підтримки батьків. 

  



 

 

Практичне заняття з активом СНТ та Радою молодих 

вчених на тему “Методика розробки настільних 

просвітницьких ігор” провели заступник директора з наукової 

роботи Інституту людини, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Лях Тетяна 

Леонідівна, асистент кафедри Попова Альона Олексіївна. 

У процесі заходу народилася ідея – створити до 

Грінченківської декади настільну карткову гру «Життєпис Бориса 

Грінченка». 

У розробці гри беруть участь Рада молодих вчених та 

Студентське наукове товариство Інституту людини. 

 

 

Cтуденти спеціальності “Соціальна педагогіка” Інституту 

людини відвідали майстер-клас «Метод  каністерапії 

(терапія за допомогою собак) в корекційному та 

соціально-педагогічному супроводі дітей з 

особливостями психофізичного розвитку», який відбувся в 

Центрі психології «Я + сім’я». Організатори заходу – викладач 

кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Сапіга 

Світлана Володимирівна, асистент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Попова Альона Олексіївна. 

Під час майстер-класу психолог Центру  Кукса Валерія 
поділилась зі  студентами  досвідом здійснення корекції 

психологічного стану та соціально-педагогічного супроводу  

дітей з інвалідністю з застосуванням позитивного впливу собаки Ліни. Робота 

проводилась як індивідуально так і колективно в рамках кількох груп дітей, які відвідували 

заняття у психологічному центрі «Я + сім’я» на базі громадської організації «В дитячих 

долонях». 



 

 

Cтуденти мали змогу спостерігати  взаємодію дітей з інвалідністю з собакою, та 

упевнитись, що спілкування з собакою під час занять  має не лише виховний, екологічний, 

естетичний і розвивальний вплив, а й глибокий психотерапевтичний ефект, що базується на 

корекції тонких емоційних сфер і внутрішньому підсвідомому відчутті - усвідомлені дитиною 

себе частиною природного навколишнього середовища та всесвіту. 

 
Цього ж дня змістовно та активно проходили заходи, до яких були залучені магістри 

та аспіранти кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи: круглий стіл на тему 
“Соціальна реклама в соціально-педагогічній роботі” (ведучі: викладач кафедри Фірсова 

Ірина Миколаївна, студенти-магістри спеціальності “Соціальна педагогіка”); 
інтерактивна лекція «Попередження агресивної поведінки підлітків ЗНЗ» (ведучі: 
кандидат педагогічних наук, викладач кафедри Снітко Марина Аркадіївна, студентка-
магістрантка 5 курсу спеціальності “Соціальна педагогіка” Файдюк Олена); інтерактивна 

лекція «Особливості профілактичної роботи з підлітками, які перебувають у конфлікті 

із законом, в США» (Сергеєва Катерина Володимирівна, аспірантка кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи; координатор проектів Всеукраїнського 

громадського центру «Волонтер»; національна тренерка ЮНІСЕФ з питань 

профілактики ВІЛ та ризикованої поведінки серед підлітків презентувала американський 



досвід діяльності організацій, які працюють з підлітками, та 

суду присяжних підлітків. По завершенню лекції було 

здійснено порівняння українского досвіду профілактичної 

роботи з підлітками, які перебувають у конфлікті з законом, 

з досвідом США). 
 
Воркшоп “Безпечний інтернет”, для студентів 3 

курсу спеціальності “Соціальна педагогіка” підготувала та 

повела кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

Снітко Марина Аркадіївна. 
 

Під час заходу студенти-учасники обговорили 

переваги та ризики діяльності в Інтернет-мережі, визначили 

шляхи розв'язання ризикованих ситуацій, в які можуть 

потрапляти підлітки, запропонували правила безпечної 

поведінки в Інтернет-мережі, яких мають дотримуватися 

підлітки та їхні батьки.  

 

26.11.15 Тимошенко Наталія Євгеніївна, старший 

викладач кафедри соціальної педагогіки та соціальної 

роботи, разом зі студентами І курсу спеціальності 

«Соціальна робота», взяли участь в якості глядачів у 

заключному гала–концерті фестивалю «Мрії 

збуваються», який проходив у Київському міському палаці 

дітей та юнацтва. 

 

27 листопада в рамках Тижня кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи 

відбувся захід: Творча майстерня “Арт-
терапевтичні методи в соціально-
педагогічній роботі з дітьми: робота з 

глиною та тістом”. 

Творчу майстерню вела Олена 

Миколаївна Денисюк – кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та 

соціальної роботи. Викладач надала можливість 

студентам дослідити особливості глини та тіста, 

виявити можливості їх використання в роботі з дітьми. 



 

Студенти розминали, відривали, защіпували, розкочувати, кидали глину....і звичайно 

творили.  Вони відзначили, що глина та тісто – чудовий матеріал. Гнучкість, м’якість, 

піддатливість глини допомагає розслабитись, отримувати як тактильні, так і кінестетичні 

відчуття. Даний матеріал цікавий для осіб різного віку. Під час роботи з глиною педагог може 

знайти контакт з дитиною, супроводжувати вільне самопізнання та самовираження дитини. 

У роботі творчої майстерні брали участь  студенти 3 та 5 курсу спеціальності 

“Соціальна робота”, студенти 4 курсу  спеціальності “Соціальна педагогіка”. 

 

ДЯКУЄМО ВСІМ УЧАСНИКАМ ТА ГОСТЯМ! 

З повагою, 

кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 

Звіт підготувала кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Денисюк О.М. 


